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INGMARSÖ KULTURLANDSKAP
&
NORRGÅRDENS LANTBRUK
Informationsbrev 6, 2022.
Hej alla vänner av Ingmarsö.
Hattes Ladugård & Norrgårdens Lantbruk.
Häromdagen, fredagen den 14 oktober, fick vi besked om bekräftelse från
Bygglovenheten att överklagan av bygglovet för Hattes Ladugård har
vidarebefordrats till Länsstyrelsens för överprövning av Byggnadsnämndens beslut.
De klagande är fastighetsägarna till de fyra fastigheterna som direkt gränsar till själva
Norrgården där ladugården skall byggas. Det är samma fastighetsägare som tidigare
inkom med yttrande för bygglovet och överklagade det tidigare bygglovet.
De har nu anlitat en ny advokatbyrå, den tredje i ordningen, för ytterligare ett försök
att hindra byggandet av den nya ladugården.
Hattes Ladugård är den absoluta förutsättningen för Norrgårdens Lantbruk och
Ingmarsö Gårdsmejeris framtid och, inte minst, för att behålla Ingmarsö fortsatt öppet
och vackert med den biologiska mångfald som vi boende på Ingmarsö hitintills
kunnat vara en del av.
Utan ett fungerande lantbruk växer ön igen, dvs åkrar och ängar finns inte kvar.
För Norrgårdsstiftelsens styrelse, inkl. de ytterligare personer som är delaktiga i
projektgruppen, är naturligtvis beskedet om ny överklagan trist och sorgligt i alla
avseenden men vi ger på intet vis upp.
Vi är fullt och fast övertygade om att ladugården kommer att byggas och att
Norrgårdens Lantbruk och Ingmarsö Gårdsmejeri kommer att komma igång.
Vi vet i nuläget inget om vilka sakskäl som tas upp i överklagan.
Det vi vet är att de klagande har begärt anstånd med ytterligare drygt tre veckor, till
den 4 november, för att formulera preciseringen av yrkanden, grunder och
bevisuppgifter. Deras överklagan lämnades in tre dagar innan sista dag för
inlämning, den 17 oktober, vilket är mer än sex veckor efter att bygglovet beviljades i
Byggnadsnämnden.
Det vi också vet, är att det så klart sätter ytterligare ”käppar i hjulet” för oss att
komma framåt i arbetet för Ingmarsös öppna landskap. Det kostar tid, energi och
pengar.
Detta till trots jobbar vi fortsatt på med projekteringsarbetet och vi för nu bl.a. dialoger
med tänkbara entreprenörer parallellt med de ekonomiska kalkylerna etc.

Information och kommunikation.
Under projektets gång har vi genomfört ett antal möten med ägarna och/eller
företrädarna för grannfastigheterna.
På Ingmarsös hemsida, www.ingmarso.se finns tidigare informationsbrev att ta del
av.
Alla handlingar i bygglovsärenden är officiella handlingar och för er som är
intresserade att ta del av dokumenten för bygglovet är diarienumret hos Österåkers
Kommun 2022–000752.
Diarienumret för den nu inkomna överklagan hos Länsstyrelsen är 55486–2022.
Vi har informerat om det tidigare och vill återigen förtydliga att allt arbete vi lägger ner
på arbetet med Ingmarsö Kulturlandskap och Norrgårdens Lantbruk sker helt ideellt
och som enda intresse att bibehålla ett vackert och öppet Ingmarsö.
För att bedriva en jordbruksverksamhet med djurhållning finns ett strikt regelverk där
Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Miljö- och Hälsa i Österåkers Kommun
säkerställer att anläggningar och verksamheter fungerar och sköts i enlighet med
gällande lagar och förordningar.
Det och den demokratiska processen i bygglovsärendet är vad vi har att förhålla oss
till.
Så snart vi har mer information att förmedla återkommer vi och vi vill också
understryka vår tacksamhet och den stora betydelsen av stödet vi får från er alla som
utgör den absoluta majoriteten av de boende på Ingmarsö.
Bästa hälsningar
Norrgårdsstiftelsen - Ingmarsö Kulturlandskap – Norrgårdens Lantbruk
Kontaktpersoner: Kjell Torlén, kjell@torlen.se, 070–5293032.
Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com, 073–5567253.
Ulf Hedqvist, ulfhedqvist@hotmail.com, 070–8770334
Bankgiro (Norrgårdsstiftelsen) 5814–7828
Swish (Norrgårdsstiftelsen) 1 230 951 475
Vid bidrag, vänligen ange ert namn, fastighetsbeteckning och
märk betalningen med ”Hattes Ladugård”.

